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Volby 1996 KVETEN 
Poslanecká sněmovna parlamentu ČR měla v dubnu poslední zasedání svého volebního období. 

Většina dosavadních poslanců spolu s novými uchazeči o poslanecké křeslo se v druhé polovině 
května bude intenzivně věnovat předvolební kampani. Občan použitím svého práva volby, které 
mu demokracie garantuje, bude v pátek 31. 5. 1996 a v sobotu 1. 6. 1996 rozhodovat o jejich 
budoucnosti. Svým rozhodnutím komu, které politické straně či uskupení dá svůj hlas, zásadně 
ovlivní ale především budoucnost svoji, své rodiny, svého bydliště a země. 

Letošní parlamentní volby se konají téměř na den přesně padesát let po volbách, jejichž výsledek 
otevřel v naší zemi cestu k moci totalitě, která nepřipustila existenci opozice natož debatu s ní. Za 
dobu jejího vládnutí bylo slovo o hledání politického konsenzu neznámým pojmem. Totalita zná 
jen diktát. Právě pro tento způsob výkonu moci jí vždy stačí malý časový prostor k zavedení jejích 
pořádků tam, kde vládne. 

Demokracie svojí otevřeností pro mnohost názorů, politických směrů a jejich respektování 
předpokládá pro svůj výkon moci trpělivé hledání konsenzu. I proto potřebuje ke svému "zabydlení" 
v posttotalitní společnosti, jakou je naše, mnohem větší časový prostor než buldozer totality. V naší 
zemi pěstujeme stroj demokracie teprve sedmý rok. Jen každodenní ochota nás všech trpělivě ošetřovat 
strom demokracie, je cestou k životu ve svobodné společnosti. I tento faktor schopnosti k trpělivé 
každodenní práci pro demokracii vezměme v úvahu při rozhodování, které politické straně odevzdáme 
v nadcházejících volbách svůj hlas. 

Jan Hálek, starosta 

Volební okrsky pro volby 1996 do Parlamentu ČR 
Volební okrsek č. 1 - volební místnost v zasedací místnosti ve staré budově MU Ledeč. 
Husovo nám. 16 
Volí občané města Ledeč nad Sázavou z těchto ulic: 
- Husovo nám. - Mostecká - Hrnčíře 
- Barborka - Pod Šeptouchovem - Tyršovo nábř. 
- Podolí - Jaroslava Haška - Petra Bezruče 
- J. Fučíka - J. Wolkera - Mlýnská 
Volební okrsek č. 2 - volební místnost v Domě dětí a mládeže, Husovo nám. 242, Ledeč n. S. 
Volí občané města Ledeč nad Sázavou z těchto ulic: 
- Havlíčkova - Z. M. Kuděje - Melechovská 
- Háj - Na potoce - Hutní 
- Koželská - Hůrka - Pod skalkou 
- Na skalce - Nad internátem - Družstevní 
- Údolní - Želivská - Na Pláckách 
- Zahrádecká 
Volební okrsek č. 3 - volební místnost v Základní škole, Nádražní ul. 780 v Ledči n. S. 
Volí občané města Ledeč nad Sázavou z těchto ulic: 
- Heroldovo nábřeží 

- Partyzánská 
- Zoufalka II 
- Čechova 
- Mizero v 
- Poštovní 
- Lipová 
- 28. října 
- Slunečná 

- Zoufalka III 
- Růžová 
- Nádražní 
- Komenského 
- Hálkova 
- Hlaváčova 
- Hradní 

- Zoufalka I 
- Pivovarská 
- nám. Svobody 
- Sázavská 
- Lovčen 
- Na Žižkově 
- P od ěb radova 
- Zahradní 
Volební okrsek č. 4 - volební místnost v Integrované stř. škole. Komenského ul. 231, Ledeč n. S. 
Volí občané města Ledeč nad Sázavou z těchto ulic: 
- Na Rámech - 5. května - Zd. Fibicha 
- A. Jiráska - Pod Stínadly - Ke Stínadlům 
- Habrecká - Na Sibiři - B. Němcové 
- M. Majerové (do č.p. 670) 
Volební okrsek č. 5 - volební místnost v Základní škole, Komenského ul. 626 
Volí občané města Ledeč nad Sázavou z těchto ulic: 
- Stínadla - M. Majerové (od č.p. 681) 

Volební okrsek č. 6 - volební místnost v administrativní budově ZD Jedlá - Habrek 
Volí občané města Ledeč nad Sázavou z těchto obcí: 
- Habrek - Obrvaň - Soubor 
- Vrbka - Vrbka - Sačany - Sychrov 

Vstoupili jsme do měsíce, který se pokládá 
za nejkrásnější v roce. Má však ještě další 
prvenství, jediný ze všech měsíců v roce má 
dvě pojmenování. Starší máj, (z latinského 
mains) a mladší květen (podle přírody, která 
v tuto dobu kvete). Málokdo však ví, že název 
květen je u nás znám teprve necelá dvě století. 
Užil ho poprvé jeden z tvůrců novodobé češti-
ny Josef Jungmann r. 1805 při překladu 
francouzského románku AT ALA. Starší ozna-
čení pátého měsíce se však ještě dlouho udržo-
valo a je dosud poměrně živé. Užil ho i Mácha 
pro svou nesmrtelnou báseň - podle tehdejšího 
pravopisu měl však její titul při svém vzniku 
podobu MÁG. Stejný název května má i větši-
na našich pranostik. Květnová rčení přinášejí 
různá libozvučná pokračování "kamnové" 
pranostiky, známé z minulých měsíců. To co 
dále květnové pranostiky vítají, nám většinou 
není milé: Květen chladnější, spíše deštivější. 
"Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam 
budem, máj - vyženeme kozy v háj". "Snili 
v máji - hodně trávy". "Když se v máji blýská, 
sedlák si výská". 

Je máj, měsíc kouzel a prorokování. 
Pozor! Děvče, které v máji trhá zvonečky se 
nevdá"! Zato objeví-li v jeteli čtyřlístek -
hoch je jistý. Jetel pětilistý - děti jisté, šesti-
listý - štěstí. Na jedné ze starých pověr do-
dnes všichni lpíme. Květen je pro Čechy 
měsícem, kdy uzavřít sňatek je považováno 
za šílenství. Proč zrovna máj? Existuje 
prastará česká pověra, která praví. "Svatba 
v máji - volá máry". Co vlastně vyjadřuje? 
Z manželství uzavřených v máji se často ro-
dily děti v zimních měsících, v nejnepřízni-
vějším čase, v době nej vyšší úmitnosti novo-
rozeňat, rodiček a lidí vůbec. Tady zřejmě 
tkví racionální kořeny staré pověry. 

Očekávané události: 
Letošní květen bude ve znamení předvo-

lebního boje. Politické strany budou mít 
atraktivní mítinky před volbami. Volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky proběhnou 31. 5. a 1. 6. 1996. 
- 16. 5. v 17.00 h. se sejdou v kině příznivci 

KSČM, zúčastní se i kandidáti za Výcho-
dočeský kraj. 

- 26. 5. ODS pořádá od 10.00 na Husově 
náměstí mítink s J. Stráským Na stejném 
náměstí pořádá KDU-ČSL od 14.00 hod. 
setkání s J. Luxem. 

- 28. 5. další z mítinků ODS, tentokrát s I. 
Pilipem od 19.00 hod. na zimním stadionu. 
Hlavně však nezapomeňte, že je máj, 

láskyplný a medonosný. 



Volby 96 - Volby, které j sou před námi 
Svátek demokracie - svobodné a demokratické volby se neúprosně blíží 

Volby, které jsou před námi, nepochybně nebudou křižovatkou mezi transformaci a starými 
pořádky - podle našeho soudu žádná z vlivných politických stran návrat ke starým pořádkům 
nechce. Tyto volby budou o tom, jestli zvítězí kolektivizmus či individualismus, a jestli onen 
individualismus bude či nebude doprovázen solidaritou, respektive j akou roli solidarita bude hrát. 
Tuto otázku si již moderní Evropa vyřešila, a ví, že trh musí být solidaritou doprovázen. Ale na 
základě diskuse v posledních dnech se zdá, že tyto volby také budou o pojetí moci a její kontrole. 
Máme za to, že jedním ze základních témat těchto voleb bude spor o pojetí politické moci v tomto 
státě. Bude-li to moc koncentrovaná, bez účinné kontroly, anebo moc založená na vzájemné 
kontrole několika konkurenčních subjektů a specializovaných kontrolních institucí. Z historie 
víme, že moc, která nechce být kontrolovaná, zpravidla ví proč. Vždycky také omlouvá své 
odmítnutí kontroly tím, že je to zbytečné a drahé. 

Rozložení politických sil musí respektovat všechny subjekty, včetně nejsilnějšího. Nej-
silnější mezi politickými subjekty by si měla uvědomit, že skupina jejích voličů není 
dominantní, že nemá 98 ani 51 %, ale kolem 30 % volebních preferencí. Taková strana 
nemůže tedy absolutně vládnout, ale chce-li respektovat volební výsledky, kterých se dovo-
lává, musí spolupracovat s ostatními. 70 % občanů této země má totiž jiný názor na politiku 
a není možné dvě třetiny občanů tohoto státu považovat za sabotéry reforem. My jsme pro 
demokratickou dělbu moci, pro jasný systém kontroly a pro osvědčené prostředky a instituce, 
které patří k demokracii. Toto je základ našeho programu. Zaznamenáváme názoiy, které 
říkají, že opozice, malé koaliční strany a prezident hledají nástroje, jak omezit moc a vliv 
strany nejsilnější. Mimo ombudsmana dalšími možnými nástroji k omezení této moci jsou 
vyšší územní celky nebo Senát, profesní komory, neziskové organizace atd. Nečiníme tak 
proto, že bychom chtěli být ze zásady proti někomu, činíme tak proto, že klademe základy 
nového státu. Chceme, aby nový stát stál na pevných základech a nepochybně musí tedy 
existovat dělba kompetencí, dělba moci - jako důležitá struktura této stavby. Dle našeho 
názoru je nezbytné, aby mezi občanem a státem nebylo vzduchoprázdno, ale aby byl tento 
prostor vyplněn onou mnohovrstevnou dělbou kompetencí, tak jak o tom hovoří pan prezi-
dent, když mluví o občanské společnosti. 

Myslíme si, že je třeba respektovat přirozená společenství: za základní považujeme rodinu. 
Dále ve smyslu zájmovém jsou to různé spolky, ve smyslu profesním stavovské komory. Své 
zvláštní místo mají ve společnosti církve. Ve smyslu zastupitelské demokracie to nejsou 
jenom vyšší samosprávné celky, ale také Senát, ve smyslu ekonomickém neziskové organi-
zace atd. Při stavbě tak důležité, jakou je stavba státu, je podle našeho soudu třeba odložit 
krátkozraké spory o okamžitý prospěch.-Naším společným úkolem je postavit stavbu, která 
musí mít svoji konstrukci. Ve volbách se mohou měnit pouze správci domu, nikoliv dům celý. 
A to považujeme za velmi důležité. 

Co říci závěrem? Svátek demokracie je třeba oslavit. A to tím nejlepším možným 
způsobem - jít k volbám. 

KDU-ČSL Ledeč nad Sázavou 

Humanitární pomoc 
V Ledči n/Sáz. bude pod patronací děkanského úřadu provedena další sbírka humanitární 

pomoci a to v době od 13. května do 31. května denně od 14.00 do 18.00 hodin. Bližší informace 
podá na požádání pí. Slavíčková tel. 3007. Sbírku, třídění a balení budou provádět externí 
pracovnice, které budou na děkanství docházet. Je proto třeba dodržet časový rozvrh, jinak 
se může stát, že na děkanství nikdo nebude, kdo by dar převzal (pí. Srnská je t.č. v nemocnici). 

Středisek humanitární pomoci je v ČR několik. Koncem dubna jsme navštívili středisko sociální 
pomoci v Úpici. S ředitelem ing. Šikem jsme si dlouho povídali a nakonec návštěvy shlédli i jejich 
provozovny, ve kterých je zaměstnáno na 60 pracovníků. Z nich cca 1/3 je placených, 1/3 
dobrovolných a zbytek ti (např. bezdomovci), kteří žádají o pomoc a musí také přiložit ruku k dílu 
pro další potřebné. K tomuto členění dospěli vývojem, ve kterém zaznamenali i neúspěchy. Např.: 
Jedna zásilka humanitární pomoci pro Jugoslávii, která byla zaslána zdarma, byla velitelem tábora 
rozprodávána; z výdejny obnošeného šactva zřízené v ČR, kde se oděvy vydávaly jen za symbo-
lický poplatek, skončilo zboží v SECOND HANDU a tak musel být výdej zařízen jen na doklad 
o sociální potřebnosti navíc s omezeným počtem ks za rok; některým bezdomovcům se zalíbil 
bezstarostný život a tak museli zavést podmínku přijetí do ubytovny pro bezdomovce a to tu, že se 
uchazeč musí prací podle svých schopností podílet na činnosti střediska atp. Takových podvodů 
jsme se obávali i my a proto jsme hledali takové kontakty, které by nám dávaly jistotu, že pomoc 
se dostane do správných rukou. Naše pozornost se nyní soustředí na Úpici, kde je zřízena 
celorepubliková "banka oděvů, prádla...". Na ploše cca 1600 m" je tu měsíčně přijímáno, tříděno, 
opravováno, baleno atd. cca 150 000 kg materiálů (většinou oděvů a obuvi, ale i poštovní známky, 
pohlednice, brýle, gramofonové desky, MG kazety, hračky, hudební nástroje, školní potřeby, 
hygienické a toaletní potřeby, prací prostředky, zdravotnické potřeby ale ne léky, MG přehrávače, 
domácí prostředky, nábytek, ložní prádlo ... a cokoliv dalšího, o čem lze soudit, že by mohlo 
posloužit lidem v tísni. 

S panem ředitelem ing. Šikem jsme se shodli na tom, že nejenom v Jugoslávii, Podkarpatské 
Rusi a dalších státech, ale i u nás v ČR jsou lidé v aktuální sociální či jiné tísni a musíme si jich 
všímat, vyhledávat je, protože řada z nich se stydí požádat o pomoc a pomáhat jim. I v Ledči n/Sáz. 
se dostala do tísně jedna neúplná rodina s velkým počtem dětí, když selhala slibovaná pomoc 
nejbližších příbuzných. V rámci možností MÚ byla této rodině poskytnuta prostřednictvím 
technických služeb bezplatná pomoc při vymalování, byly bezplatně poskytnuty zrenovované 
vyřazené regály a skříně a prostřednictvím pečovatelské služby bylo zajištěno vyprání, vyžehlení 
a roztřídění prádla. Tato rodina by ale nutně potřebovala dětské přikrývky, dětské patrové postele, 
dětské ložní prádlo a dětskou obuv (3-15 let). V případě, že se uvedené věci objeví v pořádané 
sbírce humanitární pomoci, budou předány uvedené rodině. 

Slavíček František, ing. 
zástupce starosty 

ZPRÁVY Z RADNICE 
- MZ a MR se opakovaně zabývaly problematikou 

domu č.p. 205 v Koželské ulici (bývalá Moto-
techna). Tento dům přešel v poslední době do 
vlastnictví Města a je ve velmi špatném stavu. 
Město na jedné straně nemá prostředky na jeho 
rekonstrukci, odhad cca 4 mil. Kč, ale na druhé 
straně by se nerado zbavilo majetku. Proto MZ na 
svém zasedání 10. 4 . 1 9 9 6 schválilo zveřejnění 
záměru Města Ledeč n. S. celý dům pronajmout 
nebo celý dům odprodat. 0 výsledku nabídek bu-
deme čtenáře informovat. 

- Ze státního rozpočtu obdrželo Město Ledeč n. S. 
půjčku na dobu 10 let ve výši 1,9 mil. Kč na "Fond 
rozvoje bydlení". V I . kole se přihlásilo 7 žadatelů 
o poskytnutí půjčky. Fond není vyčerpán a proto 
MR navrhne úpravu vyhlášky a vyhlášení II. kola. 

- MR se podařilo vyřešit problém se sběrnou 
šatstva pro čistírnu, event. i prádelnu. K tomu 
účelu schválila pronájem nebytových prostor 
v domě č.p. 561 v ul. Hlaváčova, uvolněných opti-
kem Lamberským pí. Vodehnalové, která se bude 
sběrem, výdejem atp. zabývat. Optiku 
Lamberskému schválila MR pronájem 2 místností 
na poliklinice. 

- 13.4.1996 navštívil naše město představitel ame-
rické agentury pro rozvoj USAID p. Thomas A. 
Dina. Návštěva se uskutečnila na žádost americ-
ké strany v souvislosti s úvěrem, který nám po-
skytli prostřednictvím MU FIS na dostavbu čistírny 
odpadních vod a kanalizace. Zájem p. Th. A.JDina 
se soustředil především na prohlídku areálu ČOV. 

- MR připravuje "pravidla" privatizace bytů a byto-
vých domů ve vlastnictví města Ledeč n. S. Tato 
pravidla budou upravovat způsob odprodeje bytů 
a bytových domů ve vlastnictví města a usnadní 
nájemníkům či j iným zájemcům rozhodnutí, zdaje 
pro ně výhodné stát se majitelem městského bytu 
nebo bytového domu. 

- V jarních měsících daj MÚ odstranit plevelné dře-
viny na skalní stěně Šeptouchov. Při těchto pra-
cech bylo zjištěno značné porušení stability skalní 
stěny a proto byla neprodleně kontaktována od-
borná firma GEOCECH k provedenígeologického 
průzkumu a posudku skalní stěny, včetně úpatní 
chodby. Z posudku vyplývá, že se ve skalnístěně, 
v celém masivu objevují první známky porušení 
rovnováhy vznikem trhlin, což je počáteční sta-
dium svahového pohybu. MR se tímto problémem 
intenzivně zabývá, protože skalní zřícení jsou ne-
bezpečná pro rychlý průběh (tunel v Japonsku) 
a lze je jen nesnadno předvídat. 

Město Ledeč nad Sázavou 
OZNÁMENÍ 

y souladu s ustanovením § 36a odst. 4 zákona 
CNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
změn a doplňků (v úplném znění zákona CNH, č. 
410/1992 Sb.) oznamuje 

Město Ledeč nad Sázavou záměr prodat dům čp. 
1058 na Pláckách. Jedná se o rodinný domek - — 
zdravotně závadný pro překročení povolených hod-
not radonu. Prodej byl schválen MZ s tím, že kupující 
ho využije pro bydlení po provedení protiradonovych 
opatřeni. 

Nabídky budou podány obálkovou metodou (v za-
lepené obálce), základní cena je stanovena ve výši 
850 tis. Kč a je v ní zohledněna povinnost kupujícího 
provést protiradonová opatření. 

1. Město Ledeč nad Sázavou oznamuje svůj záměr 
odprodat část pozemku p.č. 199/1 v Koželské ul. 
v Ledči nad Sazavou. Jedná se o pozemek mezi 
Husovým sborem a posledním rodinným domkem 
nad gymnáziem. Prodejní cena se bude řídit nabídka-
mi uchazečů (min. 100 Kč/m2). 
2. Město Ledeč nad Sáz. oznamuje svůj záměr pro-
najmout případně odprodat dům čp. 205 v Koželské 
ul. v Ledči nad Sázavou. Jedná se o dům, kde je 
v současné době umístěna prodejna zeleniny a ga-
lanterie a 4 byty IV. kategorie. Cena pronajmu či 
odprodeje bude stanovena Dodle nabídek uchazečů 
(pronájem min. 650 Kč/m , orientační cena domu 
jsou 2 mil. Kč. 

Zájemci o koupi části pozemkujD.č. 199/1 i o proná-
jem nebo koupi domu cp. 205 předloží písemně své 
nabídky do 10.6.1996 na Městský úřad v Ledči nad 
Sáz. 
Případné dotazy: Středisko investic a správy majet-
ku města (tel. 2210,1.111) 



Školství v Ledči nad Sázavou úplně jinak 
Po přečtení článku "Školství v Ledči nad Sázavou trochu jinak", uveřejněného v minulých ledečských novinách 

jsem rozpačitý nad tím, jak dovedně lze manipulovat s fakty a využívat přitom situace, kdy si čtenář neznající školské 
zákony, další předpisy a časové souvislosti nemůže sám udělat obrázek o tom, kde je skutečná pravda. Proto i já si 
dovolím některé tzv. informace uveřejněné v článku upřesnit: 
- problém, který nastal pro odloučene pracoviště (dále jen OP) SOUz přijetím novely školského zákona č. 139/1995 

Sb., by byl pouze jeho problémem tehdy, pokud by se jednalo o soukromou školu. Pokud však jde o školu státní, 
poskytující veřejne služby, která je financována z peněz daňových poplatníků pak to, jak bude škola uspořádána 
není pouze její věcí, ale toho aby uspořádní školy bylo z hlediska obecného zájmu co nejúčelnější a aby peníze 
daňových poplatníků byly využity co nejefektivněji. To platí pro OP SOUz, pro IŠSs a všechny další státní školy. 
Proto je právem každého občana podávat v tomto směru jakékoliv návrhy směřující k co nejlepšímu uspořádání 

kterékoliv státní instituce, Je pak povinností nejvyšších orgánů státní správy, aby tyto návrhy posoudily a zvolily to 
nejlepší řešení. Je tedy zásadním omylem tvrdit, že problém nemusí zajímat nikoho jiného než OP SOUz a Mze ČR. 
- cialším omylem autora je, že ISŠs chtěla OP SOUz pomoci v jeho situaci. O žádnou pomoc vůbec nešlo. Cílem 

bylo, aby se ze dvou spíše menších škol (OP SOUz má 221 žáků, ISŠs má 259 žáku) stala jedna velká střední 
ŠKola v rámci Ledče se širokou nabídkou studijních a učebních oborů. Fámy, které se v souvislosti s tímto spojením 
vynořily o tom, že by byly zrušeny obory, ktere se na OP SOUz vyučují, a ze by byl majetek SOUz rozprodán, jsou 
nehorázné lži. Nevím, kdo tyto lži šíří, ale je jasné, že jejigh cílem je vnést do řad žáků, jejich rodičů a potažmo celé 
veřejnosti strach a obavy z možného spojení obou škol. Žádná škola by se totiž sama nevzdala ani oborů ani žáků, 
protože by se tím dobrovolně připravovala o peníze a z téhož důvodu by se dobrovolně nevzdala ani majetku, 
Který spravuje. 

- take informace o tom, že ředitel ISŠ inicioval spojení obou škol bez vědomíautora článku se nezakládají na pravdě. 
Byl jsem osobně přítomen tomu, kdy ředitel ISSs informoval p. Kolovratníka o tomto návrhu, dalšímu jednání byl 
pak přítomen p. Vitiska. Snaha získat od p. Kolovratníka jakékoliv stanovisko byla vždy marná, neboť vždy poukázal 
na skutečnost, že není kompetentní o této ptázce jednat, Z téhož důvodu odmítl Ljednání s Mgr. Tomášem, 
ředitelem odboru pro regionální školství v Cechách z MSMT, které mu ředitel ISSs navrhoval při příležitosti 
návštěvy Mgr. Tomáše v Ledči. 

- informace o tom, že psi stížnosti na různé instituce je zavádějící a nemá pro čtenáře valnou hodnotu. Tu by 
bezpochyby získala, kdyby autor napsal čeho se mé stížnosti týkaly, proti komu byly směřovány a jak byly vyřízeny. 
To však ouď autor neví nebo by se mu takové informace nehodily do jeho scénáře. Bylo by proto seriozní, kdyby 
pro úplnost tyto informace čtenáři poskytl. 

- dále autor uvádí, že by se o kvalifikačních předpokladech jejich pedagogického sboru nechalo široce polemizovat 
a opět využívá toho, ze si čtenář, neznalý předpisů nemůže udělat o této otázce pravdivý obraz. O kvalifikačních 
předpokladech kteréhokoliv pedagogického sboru se nedá polemizovat vůbec. Existuje totiž vyhláška č. 59/1984 
Sb. o pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníku, která jasně a konkrétně vymezuje jaké kvalifikační 
požadavky musí pedagog pro výuku jednotlivých předmětů splňovat. Pedagogický pracovník pak tyto kvalifikační 
požadavky buď plní a pák je pro výuku daného předmětu kvalifikován nebo je neplní a pak kvalifikován není. Na 
tomto faktu nic nezmění ani případná návštěva celé školské komise na slavnostním obědě, na který ji autor při 
příležitosti praktických ZZ zve. 

- dávat do souvislosti nesporný fakt, že by sloučení obou škol bylo ekonomicky úspornější s tím, že ředitel ISSs 
nechal rekonstruovat objekt u internátu na svářečskou školu, znamená pomíjet časové souvi^josti. Rekonstrukce 
objektu byla zahájena naj)odzim roku 1993, dokončena v létě roku 1994, současný ředitel ISSs je ve funkci od 1. 
9.1994 a novela zákona c. 139/1995 Sb. na základě kterého se možnost spojení škol objevila platí od 27.7.1995. 

- autor článku se snaží vyvolat u čtenáře iluzi o tom, že OP SOUz je prakticky samostatné, což není tak docela 
pravda. Vyhláška č. 354/1991 Sb. § 27, odst. 2 o SS říká: "Odloučené pracoviště zřizuje ředitel SOU (ISS), pokud 
SOU (ISS) zajišťuje některé,činnosti mimo své sídlo. OP je součástítéto školy a řídíjej vedoucíOP, kterého jmenuje 
do funkce ředitel SOU (ISŠ)". Z uvedeného vyplývá, že pokud bude OP §OUz delimitováno do ISS Světlá, jak 
autor ve svém článku uvádí, jsou všichni zaměstnanci OP zaměstnanci ISS ve Světlé, majetek OP je spravován 
ISS ve Světlé a její ředitel jako jediný statutární zástupce rozhoduje o tom, které obory a kde se budou vyučovat, 
kolik finančních prostředků kam přidelía kde bude majetek ISS umístěn. V případě, že škola jako celek prosperuje, 
jistě nevznikají žádné problémy. V případě, že se dostane do potíží, což se nikdy nedá vyloučit, je jasné, že první 
úsporná opatřen ízasan ují vždy nejdříve OP, cožostatně potvrzuje i současná praxe. Nenitotiž znám jediný případ, 
kdy se v případě potíží zruší SOU (ISS) v jeho sídle a ponechá se OP. Případy, kdy je zrušeno OP, jsou dnes běžné 
a i tomu chce projekt sloučení obou škol zabránit. 

- fakt, že na Sudexu pracují ve strojírenských profesích kvalifikovaní kuchaři neznamená, že se lépe osvědčují než 
strojaři, ale pouze to, že tito kuchaři již dnes obtížně hledají ve své kvalifikaci zaměstnání, protože se nabídka 
a poptávka na trhu vyrovnala a začína být kuchařů nadbytek. Naopak ve strojírenských profesích je díky menšímu 
zajmu o tyto profese v posledníchjetech nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

- mylnou informací je i to, že se ISSs chce sloučit s OP zejména proto, že neprosperuje. Pravdou je pouze to, že 
klesl počet žáků v učebních oborech, ale na druhou stranu stoupl počet žáků ve studijních oborech, takže se 
celkový početžáků zvětšil. Zatímco průměrný počet žáků za posledních 10 let činU 235 žáků, činí v letošním roce 
259 žáků. ISSs byla v letošním školním roce zařazena jako jedna z pěti škol v ČR do projektu Phare v oblasti 
systému CAD/CAM (jde o aplikaci výpočetní techniky do strojírenství) a buduje další odborné učebny pro výuku. 
Bylo by jistě možné pokračovat v upřesňování tzv. informací, které se ve výše zmíněném článku objevují, ale 

nepovažuji za účelné rozebírat každý detail. 
V závěru chci konstatovat, že projekt na sloučení OP SOUz a ISŠs v rámci Ledče při zachování a rozvíjení 

studijních a učebních oborů, které se na OP i ISŠ vyučují, je tím nejlepším možným řešením. A to jak v oblasti 
ekonomické, protože umožňuje efektivněji využívat finanční prostředky, budovy, strojní vybavení a učební pomůcky, 
tak v oblasti organizace a řízení školy. Konečně i spolupráce, která mezi OP SOUz již dva roky existuje a o které se 
autor ve svém článku zmiňuje, výhodnost tohoto spojení dokládá. Naopak sloučení OP s ISS ve Světlé je účelové 
se snahou zachovat OP v rezortu Mze. Jiné výhody tohoto spojení jsou ve srovnánís výhodami spojení škol, v rámci 

' jednoho města zcela zanedbatelné. Při rozhodnutí Mze o spojení OP s ISŠ Světlá tak převažují zájmy rezortní nad 
zájmy obecnými, což jistě není v souladu s obecnými principy, které v současné společnosti platí. 

Mgr. Radomír Nulíček 

H r a d b u d e z a c h r á n ě n 
Našemu posázavskému městu vévodí na skalním ostrohu mohutný hradní komplex na břehu řeky Sázavy. Byl 

postaven za ledečských vladyků ve 13. století, jako gotický hrad. Od té doby se v něm vystřídalo mnoho majitelů a těmi 
posledními se v minulých dnech stala ledečská firma FINZA s.r.o. Majiteli této firmy jsou čtyři společnosti - Aquacomp 
Hard, Galatek, Jas a Glost. Ředitel společnosti Aquacomp Hard ing. Josef Zikmunda prozradil, že mají s hradem 
dlouhodobé záměry. Chtějí ho postupně celý opravit a využít ke komerčním účelům. Plány na opravu hradu mají být 
svěřeny předním českým architektům, pomohou i odborníci na opravu památek ze zahraničí. V záměru je využití jižního 
a západního křídla pro účel hotelu a restaurace na špičkové úrovni. Měly by zde vzniknout i prostory pro školení, možná 
i parlamentu České republiky. Ve sklepních prostorách bude již velmi brzy otevřena vinárna, aby byl objekt co nejdříve 
využíván. Své místo zde prozatím má i Městské muzeum a navíc by v části hradu byla zřízena galerie moderního umění. 
S opravami by se mělo začít již letos na podzim. Hlavní opravy budou provedeny v příštím roce. 

Vzhledem ke stavu hradu si tyto opravy vyžádají velké finanční náklady. Majitelé jsou však přesvědčeni, že 
opravený hrad přiláká do města velké množství turistů od nás i z ciziny. Měli by to být převážně bohatší návštěvníci, 
kteří budou vyžadovat i odpovídající služby, nejen v areálu hradu, ale i ve městě. K tomu by měly přispět i další 
památkové objekty ve městě, které se již podařilo opravit, nebo budou v nejbližších dnech opravovány. Město by se 
po uplynutí desetiletí mohlo stát opět vyhledávaným letoviskem v Posázaví. 

Všichni přejme novým majitelům hodně peněz, síly a elánu na překonání překážek při náročné opravě tak 
rozsáhlého komplexu. Vždyť je snem snad každého ledečáka uvidět hrad v té nejkrásnější podobě tak, jak vypadal 
v minulosti. _ , 

František Pleva 

Školství korespondenčně? 
V Ledečských novinách již vyšly dva články 

ke školství a je otázkou, zda nezasvěcený občan 
jejich obsahu a souvislosti porozuměl. 

Můj prvníčlánekbyl obecným konstatováním, 
druhý, jako reakce na něj, však byl více než 
"osobní". Obsahově spojuje problematiku 
v mém článku neuváděnou s neoprávněnou 
a zavádějící kritikou. Není mojí potřebou uvede-
né vyvracet resp. obhajovat. Není ani mým sty-
lem jiné urážet a jiným škodit. 

Je vždy obtížné se ubránit šíření nepravd. 
Ano, napsal jsem proto na odloučené pracoviště 
SOUz. v Ledči n. S. otevřený dopis. Až sem lze 
v demokracii dospět. Věřím, že podstatnější však 
je obsah tohoto dopisu, který zde uvádím. Čtenář 
nechť posoudí zlé úmysly! 

Vážení pracovníci SOU 
zemědělského v Ledči nad Sázavou 

Dovoluji si Vás oslovit tímto způsobem, abych 
Vám sdělil své stanovisko k situaci Vaší školy, která 
vznikla úpravou zákona o státní správě a samosprá-
vě ve školství (všechny třídy školy musí být v pů-
sobnosti jednoho školského úřadu). 

Vzhledem k tomuto jsem upozornil ŠÚ v Havl. 
Brodě a současně vedoucího Vašeho pracoviště p. 
Kolovratníka na nutnost řešení tohoto stavu a jako 
jednu z variant nabídl integraci našich škol v Ledči n. 
S. Jako ledečák jsem toto řešení považoval za 
prospěšné z řady důvodů - v rámci města využívání 
vybavení obou škol, aprobovanosti pedagogických 
pracovníků, hospodářských aktivit apod. Spojování 
různých škol je dnes obecným trendem, protože 
pouze větší školy (kolem 400 žáků) dokáží snadněji 
překonat důsledky výpadku žáků vlivem 9. tříd a při-
způsobit se požadavkům trhu práce. Ve funkci ředi-
tele jsem druhý rok. Vznikem ISŠ jsme zachovali 
strojírenské učiliště a doufám, že nikdo z Vás nás 
neobviňuje, že my můžeme za malý zájem o stroja-
řinu. MŠMT nám obory z kategorie "služeb" nepovolí 
- Vy máte výhodu pod MZe, kde toto není problém. 
Přes krátkou dobu ve funkci jsem však poznal způ-
sob financování škol. Jdou-li peníze skutečně za 
žákem, lze školu účelně vybavovat a opravovat-
0 tomto se můžete u nás přesvědčit a porovnat 
1 s Vašimi možnostmi, které vyplývají ze statutu 
odloučeného pracoviště. 

Integrace našich škol mohla být předmětem 
korektního jednání. Moje představa byla zacho-
vat školy jako dva úseky - pro strojařinu a pro 
služby (zachování stávajících oborů). Při integra-
ci se vypracovává projekt, ve kterém lze stanovit 
i rozvoj škol, otevření nových oborů a způsobu 
studia. Vypracování tohoto projektu je 
partnerskou záležitostí, dohodou i o organizač-
ním uspořádání včetně vedení školy. 

K tomuto jednání však nedošlo a celý problém 
sklouzl do roviny podezírání, osočování a pomluv. 
Nemohu zabránit jednání jiných osob, za sebe však 
chci zdůraznit, že jsem jednal vždy přímo, od prvého 
dne však ze strany Vašeho vedení bylo jednání od-
mítavé. 

Ano, naše škola bude míl problémy v dílnách, 
udržení mistrů OV však budeme řešit hospodářskou 
činností. Vaše škola považuje svoji situaci za vyřeše-
nou, statut odloučeného pracoviště za účelné uspořá-
dání. Je to v současné době i resortnízájem. Argument 
zaslaný z MZe, že by se při integraci v Ledči n. S. 
musela na Vaše pracoviště zajistit široká škála země-
dělské techniky nepovažuji za věrohodný. Statut odlou-
čeného pracoviště přes všechna ujištění považuji za 
riskantní i vzhledem k tomu, že obě školy vzdálené pár 
kilometrů vyučují stejné obory (ve Světlé budují novou 
halu pro automechaniky, budou investovat i do vyba-
ven í v Ledči n. S.?) 

Obracím se proto na Vás, jako na soudné občany 
Ledče n. S., kteříbez ješitnosti a bez ohledu na kolující 
řeči, se dokáží nad situací v klidu zamyslet a vše zvážit. 
Zanechme vyvolání konfliktů a hledejme vždy vhodná 
řešení pro naše děti - ke společnému jednání není nikdy 
pozdě. Čas samozřejmě vše vyřeší. Domníval jsem se 
ale, že bychom měli vždy spolupracovat v rámci města 
a ne si takovýmto způsobem konkurovat - ale toto už 
je v Ledči n. S. tradicí. 

Ing. Miloslav Palán, ředitel ISŠs 



50 LET LEDECSKEHO GYMNAZIA 
Když se poohlédnu na léta tehdejší a na naši třídu, pak už někteří spolužáci a spolužačky nejsou mezi námi. Už si na ně budeme 

jen vzpomínat. Ale neodpustím si připomenout spolužáka Josefa Zaňáka z Cyranova Ostrova u Bohdanče. Sice s námi chodil jenom 
rok. V 50. letech narukoval a dostal se k "černým baronům" a s nimi i na Ostravsko do dolů. Při jedné z nesčetných důlních havárií 
přišel o život. 

Svéráznou postavou ústavu byl i školník J. Kadrnožka. I jeho si připomínám. Přistěhoval se z válkou zničené Vídně, kde měl tutéž 
funkci na Komenského škole. Dlouhá léta pak v Ledči n. S. působil a gymnázium bez něho jsem si nedovedl představit. 

Jak léta plynula, došli jsme ve školním roce 1949/50 do oktávy a tedy jsme se chystali na maturitu. Naším třídním byl tehdy prof. 
Alfréd Kobrle a byl to on, který nás provedl úskalím maturit. Byli jsme zkrátka první, před námi nikdo a stále jsme šli neprošlapanou 
cestou. Když začaly maturity, to už byla komise se zástupci lidu a tak nebyla nouze o "špeky" od přísedících. Daleko nepříjemnější 
vzpomínky mám však na měsíce, co následovaly. Přihlášky na vysoké školy jsme podávali již dávno před maturitou, ale pohovory 
na školách byly až v polovině září, pak to nějaký den trvalo, nežli došlo vyrozumění. Opravdu, ty tri měsíce nejistoty z budoucnosti 
a s damoklovým mečem vojny nad hlavou, na to dodnes nerad vzpomínám. 

Z přepestré mozaiky událostí nevím, o které mám napsat drive. Třeba mnohého překvapí, že tehdejším patronem okresu i gymnázia 
z řad Svazu čs. spisovatelů byl Zdeněk Jirotka. Také na ústav zajížděl a jakmile uvidím "Saturnina", hned mám asociace. Nebo nám 
přednášel ledečský rodák Jan Šeba. Byl blízkým spolupracovníkem T. G. Masaryka v Rusku a zasloužil se o vybudování legií v Itálii. 
V meziválečném období zastával vyslanecké posty v Jugoslávii, Rumunsku a Číně. Zde byl také internován Japonci za války. 
Pochopitelně hovořil o Číně. 

Neuvěřitelné půl století uběhlo od založení ledečského gymnázia. Mnozí z těch prvních roků ústavu už nejsou mezi námi, ostatní 
pak život a práce rozptýlil mimo Ledeč n. S. Nakonec si tyto záležitosti s potěšením a trochou nostalgie připomínáme nejen pro sebe, 
ale i pro ty, kteří jdou a půjdou v našich šlépějích. 

Dr. Miroslav Vostatek 

VAZENI PŘÁTELE GYMNAZIA, 
otištěná pozvánka Vám přibližuje program oslav 50. výročí založení Gymnázia v Ledči n. S. V sobotu 15. 6. bude program 

po slavnostním shromáždění na náměstí pokračovat podle vkusu účastníků. V sokolovně bude posezení s hudbou i občerstve-
ním, na stadionu bude country bál rovněž s občerstvením a většina ledečských restaurací už má zadané prostory pro uzavřené 
společnosti. Do sokolovny a na stadion bude vstupenkou uvedená pozvánka. 

Upozorňujeme ledečské podnikatele, že očekáváme návštěvu nejméně jednoho tisíce návštěvníků. A ti už něco snědí a vypijí! 
Všechny ledečské obyvatele srdečně zveme na připravované kulturní akce. 

Ředitelství 
Gymnázia v Ledči nad Sázavou 

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCI 
POŘÁDANÝCH V RÁMCI OSLAV 50. VÝROČÍ GYMNÁZIA 

3. 5. KOMORNÍ KONCERT (gymnázium) 
19.00 h. Marie Dušková - klavír 

David Pleva - housle 

24. 5. KONCERT (kostel sv. Petra a Pavla) 
18.00 h. Pěvecký sbor pražských učitelů 

7. 6. KOMORNÍ KONCERT (gymnázium) 
19.00 h. Kvintet Filharmonie z Hradce Králové 

12. 6. ŠKOLNÍ AKADEMIE (gymnázium) 
18.00 h. Studenti gymnázia 

5 0 LET GYMNAZIA 

v Ledči nad Sázavou 

1 9 4 6 - 1 9 9 6 

14. 6. KONCERT (gymnázium) 
19.00 h. Dechová hudba Základní umělecké školy 

v Ledči n. S. pod vedením Karla Růžka 

15. 6. Od 8.00 do 12.00 hod. 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

ve 13.00 hod. 
SHROMÁŽDĚNÍ ABITURIENTŮ A PEDAGOGŮ 
na Husově nám. před budovou Měst. úřadu 

ve 14.00 hod. 
COUNTRY BÁL (na zimním stadionu) 
Hudba: R.A.M. - A. Pipek 



Živnostenský zákon po novele 
Živnostenský úřad v Ledči nad Sázavou upozorňuje ve-

řejnost na novelu zákona o živnostenském podnikání plat-
nou od 1. 1. 1996. Novela přinesla mnohé úpravy jak pro 
úřady, tak pro samotné podnikatele. 

Zejména došlo ke změně kvalifikace některých činností -
z mnohých dřívějších živnostířemeslných, vázaných i konceso-
vaných se staly živnosti ohlašovací volné (cestovní kanceláře, 
zastavámy, nakládání s odpady, výroba a prodej nosičů obrazu 
a zvuku, vyučování cizím jazykům, poradenství, software, zpra-
cování dat atd.). Připomínáme, že živnostenské listy k živnos-
tem ohlašovacím volným se vydávají v Ledči nad Sázavou po 
prokázání všeobecné způsobilosti (bezúhonnost, věk 18 let, 
způsobilost k právním úkonům). Naopak v Havlíčkově Brodě je 
nynínutno proti dřívějšíúpravě vyřídit živnost v oboru manikúry, 
požární ochrany, izolatérství, úředního měření. V souhrnu lze 
říci, že liberální přístup zákonodárce k prokazování odborné 
způsobilosti přenesl registraci valné většiny podnikatelských 
činností do pracovní náplně obecnfch živnostenských úřadů. 
Naopak okresním živnostenským úřadům přibyly pravomoci 
kontrolní i u živností ohlašovacích volných a podnikatelům 
v těchto oborech tak další kontrolní orgán. 

Změny dále nastaly při prokazování odborné způsobilos-
ti u řemeslných živností (vyžaduje se pouze průkaz odborné 
způsobilosti, nikoliv již i praxe v oboru). Odpovědný zástup-
ce nyní čestně prohlašuje, že s výkonem funkce souhlasí. 
Provozovny se dále do živnostenských listů nezapisují, 
pouze se evidují u místně i věcně příslušných 
živnostenských úřadů. Nově přinesl zákon právní úpravu 
"pozastaveníživnosti" při přerušeníčinnostinádobu určitou. 
Rovněž lze vydat kromě živnostenského listu i osvědčení 
živnostenského oprávnění. Živnostenský rejstřík, který 
vedou okresní úřady, se stal veřejným seznamem podobně 
jako obchodnírejstřík. Mírněsezpřřsnily podmínky podnikání 
zahraničních osob. 

Tento článek je jen hrubým vyjmenováním jednotlivých 
právních úprav zákona o živnostenském podnikání a o 
živnostenských úřadech. Podrobnosti lze získat dotazem 
přímo na živnostenském odboru Městského úřadu v Ledči 
nad Sázavou, popř. Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě. 

V závěru si současně dovolíme upozornit i na novelu 
zákona na ochranu spotřebitele, která ukládá podnikateli 
povinnost ohlásit při zrušení provozovny adresu, kde lze 
vypořádat závazky, pohledávky, reklamace apod. Nesplnění 
této povinnosti je postižitelné značně vysokou pokutou, a to 
ze strany okresního úřadu. 

JK 

Pochvala a poděkování 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhla-

šuje pro každý školní rok zájmové soutěže a olympiády 
pro žáky základních i středních škol. Těchto, ale i dalších 
soutěží se mohou dobrovolně zúčastňovat všichni žáci 
podle svých zájmů a schopností. Je potěšitelné, že se 
žáci školy v Nádražní ul. pravidelně ve značném počtu 
zúčastňují soutěží a olympiád; např. v loňském školním 
roce více než 160 žáků. Někteří se přihlásili do několika 
soutěží. Školní, středisková, okresní, oblastní, případně 
celostátní kola se uskutečňují zejména ve 2. pololetí 
školního roku. Většina soutěžíje organizována společně 
pro žáky ZŠ a studenty víceletých gymnázií, při kterých 
řeší stejné úkoly a problémy. 

Máme radost z toho, že zájmové soutěže a olympiády 
ještě neskončily, a přesto již můžeme vykázat vynikající 
výsledky a vzornou reprezentaci školy. Tradičně úspěšní 
jsou žáci v matematických soutěžích. V okresním kolem 
matematické olympiády 8. tříd se umístil na 1. místě žák 
8.B Josef Rajdl. Postoupil do oblastního kola. Další 2 žáci 
se umístili v 1. polovině soutěžících. V matematické olympi-
ádě žáků 7. tříd se umístil v okresním kole na 1. místě opět 
žák naší školy Radek Miláček ze 7.B. V okresním kole téže 
soutěže žáků 5. tříd dalšívynikajícíúspěch - 2. místo Ondřej 
Prášek z 5.B, 3. místo Ondřej Kubista a Jan Malášek z 5. 
B, 6. místo Radek Trpišovský z 5.0 a Miloš Popek z 5.B. 
V okresním kole jiné matematické soutěže Pythagoriáda 
byli na 3. místě Miloš Popek z 5.B a Jiří Vosika z 5.C. 

Nyní uvádím alespoň dva výsledky z dosud usku-
tečněných "nematematických" soutěží. V konverzační 
soutěži v německém jazyce -1. kategorie 2. místo Karel 
Michal ze 6.B. Ve výtvarné soutěži "Požární ochrana 
očima dětí" postupují do oblastního kola J. Jandová 
z 2 . A a I. Vejsadová ze 3.0. 

Tyto velmi pěkné výsledky svědčí o tom, že zájem 
a soutěživost žáků je doprovázena i dosahovanou vyso-
kou kvalitou. Jsou reálným dokladem o velmi dobré 
a zodpovědné práci učitelů, kteří žáky vyučují. Všem 
úspěšným řešitelům blahopřeji, děkuji za vzornou repre-
zentaci školy a města, přeji dalšíúspěchy ve školní práci 
i v dalších soutěžích. Poděkování patří všem učitelům, 
kteří se na přípravě žáků podílejí. 

Vladimír Kirchner 
ředitel ZŠ Nádražní ul., Ledeč n. Sáz. 

Američané uviděli čistou řeku SAZAVU 
Již od listopadu roku 1995 probíhá zkušební provoz v nově vybudované čistírně odpadních vod a k ní 

příslušejících kanalizačních přivaděčích. Realizace tohoto díla po několik měsíců zasahovala především do dopravní 
situace ve městě. To vše již je zavnámi. Dílo je skryto pod dlažbou vozovek. Čistírna sama je za městem skryta na 
břehu Sázavy naproti KOVOFINISi. Na prvý pohlea by se mohlo zdát, že měl pravdu člověk, kterými vloni řekl: "Není 
to zas nic tak zvláštního, vždyť je to pod zemí a není to vidět!" 

Čistá řeka je dokladem toho, že opak je pravdou. Sázava díky této veliké investici Města Ledeč nad Sázavou 
přestane být kanalizačnístokou a stane se živou řekou jakou byla pred desetiletími. Vybudování čistírny vytváříi nový 
prostor pro další rozvoj Ledče v oblasti bytové či průmyslové vystavby. Je to dobrá investice do úspěšné budoucnosti 
našeho města. Toto vše je užitečné mít na mysli, když hovoříme o tom, kolik Město toto dílo stálo peněz a že je 
přinutilo přijmout na jeho realizaci úvěr ve výši 25 miliónů korun splatný do deseti let. 

O těchto skutečnostech jsem měl příležitost v sobotu 13. dubna dopoledne hovořit s panem Thomasem A. 
Dinem, představitelem "Americké agenturv pro mezinárodní rozvoj" (USAID),při jeho návštěvě našeho města. Spolu 
s jeho spolupracovníky [ej do Ledče nad Šázavou přivedlo právě oněch vypůjčených 25 miliónů korun. Byť přímým 
úvěrovým partnerem Města je v této věci český peněžní ústav PRAGOBANKA, a.s., jde o peníze americké. Již rok 
se v České republice realizuje program "Housing Guaranty", který umožnil půjčit obcím a městům dvacet miliónů 
USD. Tyto peníze dosud putovaly do 23 míst na 37 projektů. V tomto počtu je účastna i Ledeč nad Sázavou. Pan 
Th. A. Dine se během svého pobytu v ČR rozhodl shlédnout i naši stavbu. Seznámil se s jejím provozem i s 
okolnostmi získání finančních prostredků z programu "Housing Guaranty". 

Při krátkém posezení na radnici pan Thomas A. Dine ocenil práci všech, kdo se na díle ČOV podíleli. Jasně také 
řekl, že Spojene státy americké mají zájem na dalším rozvoji demokracie a tržního hospodářství v České republice. 
Z jeho pohledu jsou to prvořadé podmínky pro existenci svobodné společnosti. 

Při rozloučení popřál pan Thomas A. Dine městu Ledeč nad Sázavou a jeho obyvatelům úspěšnou budoucnost, 
která je podmíněna jejich vůlívážit si svobody a ochotou přinést jí oběť, protože svoboda nenítím, co člověku spadne 
zdarma bez jeho přičinění do klína. 

Jan Hálek, starosta města 

Zástupci americké delegace se starostou města p. Hálkem. 

85 LET MĚSTSKÉHO MUZEA V LEDČI NAD SÁZAVOU 
Pokračování 

V předchozích desetiletích nebyla snaha o přílišnou propagaci zdejšího muzea a ani sbírky nebyly ošetřovány 
odborníky. Ledečská expozice neodpovídala uspořádáním tehdejším politickým záměrům, zdůrazňovat úspěšnou 
současnost socialismu. Přes navrhovanou modernizaci, spočívající např. v instalování panelů s doprovodnými texty 
k části vystavených exponátů, které by především poučovaly současníky o útlaku a temnu v předsocialistických 
dobách, se nakonec podařilo v muzeu zachovat původní uspořádání. 

Dnešní návštěvníci tedy mají možnost prohlédnout si sbírky v originálních vitrínách z 30. let našeho století. Po 
úpravách muzejních prostor r. 1987 - 89 byly exponáty přehledně instalovány do tématických skupin. Expozice 
obsahuje množství věcí, připomínajících historii města i okolí. 

V prvn ím sále jsou nástroje, výrobky i cechovní památky řemeslníků, např. hrnčířů, sklářů, kovářů, tkalců, pekařů, 
barvířů atd. Dále pak věci, které dřívější generace obyvatel používaly v každodenním životě, nebo i různé kuriozity 
a také pravěké archeologické nálezy. Sbírky jsou po celé trvání muzea rozšiřovány novými exponáty, povětšinou 
z darů lidí, kteří si uvědomují, že výrobky, obrazy, mince, archeologické nálezy, písemné dokumenty a ostatní 
zajímavosti z minulosti se nejlépe uchovají pro příští generace v muzeu. 

V druhém sále přístupném veřejnosti je umístěna obsáhlá sbírka sečných, bodných a palných zbraní, dále kvalitní 
sbírka mincí a papírových bankovek. Na stěnách jsou mezi ostatními obrazy podobizny někdejších majitelů hradu. 
Strop zdobí ojedinělé renezanční sgrafito. Další dvě místnosti slouží jako depozitář muzea. Jednu z nich je možno 
po menších opravách znovu otevřít pro časově omezené výstavy, či v ní zpřístupnit další exponáty z depozitáře. 

Umístění městského muzea v areálu hradu je šťastným stavem. Muzeum i hrad přitahují, i přes dosavadní 
nepřílišnou propagaci, turisty. Ti se v muzeu dovědí podrobnosti a zajímavosti nejen o expozici, ale i o historii 
rozsáhlého komplexu jednoho z nejstarších hradů v Čechách. Také získají informace o Ledči a okolí města. 

V budoucnosti se snad podaří znovu vybudovat ve městě ubytovací a stravovací kapacity. Dnes jsou návštěvníci 
omezováni tímto nedostatkem v delším pobytu. Své peníze tak utrácejí v pohostinnějších místech našeho okresu. 
Všeobecně je známo, že vybudováním podmínek pro turistický průmysl obce bohatnou. Existence ledečského hradu 
a kvalitního muzea je v tomto směru významnou devizou, která se dá propagačně dále využít. 

V letošním roce čekají muzeum další významné akce, zajišťované Okr. vlastivědným muzeem vedeným paní 
ředitelkou PhDr. Beránkovou. V dubnu bude proveden specializovanou firmou komplexní chemický zásah proti 
červotoči. Chystá se bílení stěn před letní sezonou. Na konec léta a podzim jsou objednaní odborníci na uspořádání 
a ošetření sbírky mincía zbraní. Menší údržbářské práce jsou prováděny průběžně. Velice záslužnou práci provádějí 
pro městské muzeum odborní mistři Integrované školy v Ledči. Díky pochopení a podpoře p. ředitele ing. Palána 
jsou postupně opravovány složité a různorodé zámky na historických vitrínách v muzeu. 

Ve spolupráci s Městským úřadem v Ledči jsou zajišťovány nové a opravovány původní informační tabule 
a směrovky. Budou rozmístěny co nejdříve tak, aby návštěvníci Ledče nemuseli pátrat po přístupu do muzea jako 
doposud. Spodní brána hradu, kterou byl před lety vstup do hradu pro pěší nejsnadnější, zůstává i nadále uzavřena. 
Nejsou však vyloučeny změny, neboť hrad v současné době kupuje ledečská společnost FINZA. 

Samotné muzeum je přístupné celoročně. 
Říjen-květen pondělí až pátek 7.30-12.00 13.00-16.00 
červen-zář í úterý až neděle 9.00-12.00 13.00-16.00 
Na č. tel. 0452-3128 lze dohodnout návštěvy předem, a také získat veškeré potřebné informace. 

M. Vančatová 
pracovnice muzea 



COUNTRY BAL 
V DOLNÍCH KRÁLOVICÍCH 
Junák, Roven & Rangers a T.O.Venturer 
Rovers společně pořádají 

COUNTRY BÁL 
V DOLNÍCH KRÁLOVICÍCH 
a to dne: 

15. června t. r. od 20.00 hodin v kulturním 
domě 

Hrají kamarádi z Uhlířských Janovic 

- M O N O K L . 

Vstupné je 30,- Kč, tombola a dražba. 
Předprodej vstupenek v cukrárně INA 
u Jiřinky Alexandrové v Ledči nad Sáza-
vou. 
Odjezd autobusů v 18.00 hodin a v 19.15 
hodin od prodejny Výběr na nám. v Ledči 
nad Sázavou. 

Srdečně zvou pořadatelé. 
T.B. 

SKAUTSKÉ 
ZPRAVODAJSTVÍ 
Dne 20. dubna t. r. Lucie Báborská a Ka-
teřina Dušátková zdárně složily zkoušku 
(čekatelskou) v Havlíčkově Brodě na 
ORJ. B l a h o p ř e j e m e ! 
27. dubna proběhla oslava Sv. Jiřího, 
patrona všech skautů na celém světě, v tá-
boře na Horkách. Večer zaplál oheň přá-
telství a zněla hudba. 
11. května se naše středisko zúčastní 
okresního závodu o totem náčelní. Tento 
závod je určen pro ml. dívky (Světlušky) 
a ml. chlapce (Vlčata). Bude se konat 
u Ředkováku za Světlou nad Sázavou. 
Přeji všem zdárný start. 

náč. stř. Antonín Bay 

TERASA S OBČERSTVENÍM 
V květnových dnech otevře Karel Lebeda 
na terase při své prodejně potravin rychlé 
občerstvení. Zájemcům, zvláště turistům 
zde nabídne párek v rohlíku, hamburger, 
limonádu a jiné chlazené nápoje, také 
i zmrzlinové výrobky. Zakoupené ob-
čerstvení si mohou v klidu vychutnat 
u stolečku na terase. Otevřeno bude ve 
všední dny a v sobotu. Pokud bude o tyto 
služby zájem, bude rozšířena i otevírací 
doba. 

-fp-

VYZVA * VÝZVA * VÝZVA 
Vedení všech mateřských škol v Ledči nad 
Sázavou oznamuje rodičům dětí. že zápis do 
místních mateřských škol proběhne nej-
později do 26. května 1996. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
70. narozeniny 
14. 5. Lihač Ladislav, A. Jiráska 783 
27. 5. Šilhán Stanislav, Na Rámech 800 
5. 6. Fiala Jiří, Z. M. Kuděje 463 
75. narozeniny 
15.5. Malá Eliška, J. Haška 569 
16. 5. Tvrdík Josef, Ke Stínadlům 556 
28.5. Vondrák Miroslav, M. Majerové 670 
28. 5. Janatová Žofie, Obrvaň 32 
31.5. Soldát Miloš, Husovo nám. 6 
7.6. Kafková Marie, Poštovní 338 

80. narozeniny 
3. 6. Rajdí Jan, A. Jiráska 783 

93. narozeniny 
23. 5. Mašinová Anna, 5. května 1202 
NAROZENÍ 
14. 4. Patlejch Petr, M. Majerové 1078 
15.4. Srncová Veronika, Údolní 921 
16.4. Březinová Natálie, Želivská 968 
24. 4. Pechová Michaela, Hutní 579 
ÚMRTÍ 
29.3. Červinková Olga, 

28. října 400 (1963) 
2. 4. Novotná Karolina, 

Pod Stínadly 288 (1918) 
23.4. Cvetlerová Jarmila, 

M. Majerové 924 (1917) 
24. 4. Brzoň Josef, 28. října 548 (1907) 
25.4. Maršounová Marie, 

Stínadla 1047 (1901) 
SVATBY 
6. 4. Jana Sekotová, Ledeč n. S. 622 

Radim Pálka, Horka č. 69 
6. 4. Jana Žáková, Ledeč n. S. 667 

Roman Kuj a, Praha 4 
13. 4. Marie Janáková, Ledeč n. S. 1124 

Petr Vaněk, Ledeč n. S. 392 
27. 4. Markéta Husáková, Zahájí č. 23 

Petr Holcner, Chotěboř 1344 
28.4. Květoslava Bendová, 

Lipnice č. 200 
Stanislav Berger, Lipnice č. 68 

Za krátký čas uplyne již 
deset let od doby, kdy nás 
navždy opustil - otec. dě-
deček. výborný fotograf, 
novinář a výtvarník - pan 
Miroslav Reichmann. 
Všichni, kdo jste ho znali, 
vzpomeňte! 

NEJEN VARIA UKLIZI 
V Ledči nad Sázavou žije asi 2 340 dospělých 

žen. Každá umí něco jiného. Je mezi nimi i Věra 
Jeřábková, která tři roky vede cvičení jógy a me-
ditací. Pravidelně každou středu chodí průměrně 
18 žen a jeden muž posilovat nejen tělo. ale také 
duši do ŽŠ Komenského. Cvičení jógy je velmi 
prospěšné pro dnešní styl života. Člověk si nejen 
protáhne svaly, srovná myšlenky, ale stále více cítí 
potřeby svého těla, dokáže se uvolnit a naladit na 
vlastní přírodní vlny, na vlastní intuici. 

Ne každý má tělesné předpoklady, zdraví nebo 
správný věk, věnovat se nějakému sportu, ale jógu 
mohou provozovat úplně všichni. A věřte, 
z vlastní zkušenosti vím. že jóga člověku pomůže 
nejen zpestřit jednotvárný život v malém městeč-
ku, ale i zkvalitnit a kladně usměrnit životní ener-
gii a sílu. která proudí naším tělem. 

Samozřejmě hlavní podmínkou je. najít něko-
ho. kdo je kvalifikovaný propagátor tohoto uži-
tečného a velmi zdravého sportu. 

V Ledči nad Sázavou mají v tomto velké štěstí, 
neboť tam se jóga cvičí ve dvou tělocvičnách na-
jednou. protože druhou skupinu vede mnohaletý 
cvičitel jógy. pan Karel Caska. 

Oba cvičitelé si zaslouží naše uznání a poděko-
vání. 

Vděčná cvičenka 
Daniela Geherová 

PROGRAM KINA 
ČERVEN 

1.6. CHYŤTE HO! 
20.00 Filmová komedie 
4. 6. STRÁŽNÍ ANDĚLÉ 

20.00 Americká filmová komedie 
v hlavní roli Gérard Depardie 

6 6. ROZUM A CIT 
20.00 Historický film 

8.6. UŽ 
20.00 Premiéra českého barevného filmu 
11.6. SEDM 
20.00 Kriminální příběh z podsvětí 

velkoměsta 
13.6 PRVNÍ RYTÍŘ 
20.00 Premiéra barevného filmu 
15.6 AMERICKÝ PREZIDENT 
20.00 Milostná filmová komedie 
18 6. MIZEROVÉ 
20.00 Akční filmová komedie 
20 6. HOLČIČKY NA ŽIVOT 

A NA SMRT 
20.00 Vzrušující thriller o mladých 

ženách v rodinném trojúhelníku 
22.6. KASINO 
20.00 Být šefem kasina je jako vyloupit 

banku a nemít za zády policajty 
25 .6. ACE VENTURA 2 

(Volání divočiny) 
20.00 Další pokračování exotických 

příběhů 
27 6 PŘEDTÍM A POTOM 
20.00 Nový barevný film 
29.6. HAZARD 
20.00 Premiéra českého barevného filmu 

Centrum - DDM Ledeč nad Sázavou 
pořádá 

Prodejní výstavu obrazů 
Karla Kubíčka 

5. 6. - 7. 6.1996 (9.00 - 16.00) 
8. 6.1996 (9.00 - 12.00) 
9. 6.1996 (14.00 - 19.00) 

10. 6. - 14. 6.1996 (9.00 - 16.00) 

Centrum - DDM v Ledči n.S. dne 2.6.1996 pořádá: 

Vstupné : 10.- Kč 
- vstupenky jsou slosovatelné 
- na výherce čeká bohatá TOMBOLA. 

Hlavní c e n a j e f o t o a p a r á t , k a p r a k r á l í k ! 

Děti čekají pěkné pohádkové atrakce, bohatý výběr 
z pouťového stánku, malování triček, skákání na žirafě 
a "maxiskluzavka" . 

Program zpest ř í m a l á m ó d n í přehl ídka, , 
h u d e b n í s k u p i n a V ÍKEND 
a v y s t o u p e n í t a n e č n í c h skupin : 

^e t fo , 
V z á v ě r u o d p o l e d n e b u d e D i s c o t é k a D J . Honzy Černého. 

Občerstvení zajištěno 
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